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Úvodní slovo 
 
 
     Vážení sportovní přátelé, 
 
     předkládáme Vám brožuru Rozvojový olympijský program (ROP) na období 2009 
až 2012. V tomto materiálu Český olympijský výbor představuje komplexní systém 
financování dlouhodobé specifické sportovní olympijské přípravy. Systém vychází 
z dobrých zkušeností s obdobným programem podpory pro olympijské sportovní 
svazy, jenž byl uplatněn a úspěšně realizován v minulém olympijském cyklu. Různé 
formy podpory dlouhodobého tréninkového procesu se týkají přípravy na OH 
v Londýně 2012, závěrečného roku přípravy na ZOH ve Vancouveru 2010 a 
výhledově i ZOH v Soči 2014. 
 
     Čtyřletý program, který je dominantním bodem činnosti ČOV, byl projednán a 
schválen plenárním zasedáním ČOV dne 22. dubna 2009. Souhrnně uvádí základní 
způsob realizace podpory olympijské sportovní přípravy. Popisuje kritéria pro 
stanovení výše finančních příspěvků olympijským svazům, zásady využití finančních 
prostředků pro přípravu sportovců na OH a zahrnuje i prováděcí pokyny a k nim 
připojené formuláře pro nezbytnou administrativu. Věříme, že tento komplexní 
materiál objasní a zjednoduší celý proces financování olympijské přípravy od přidělení 
přímých finančních prostředků, podání žádostí na svazové projekty a projekty 
olympijských nadějí až k jejich realizaci, uzavření a vyúčtování.  
 
     Domníváme se, že předložený ROP je programem zcela transparentním a 
vyváženým, obsahujícím motivační prvky především výkonnostního charakteru, a že 
zohledňuje v dostatečné míře i hledisko solidarity pro momentálně méně úspěšné 
sportovní svazy. Tím oslovuje všech 36 českých olympijských sportovních svazů, ať 
se nacházejí aktuálně v jakékoliv výkonnostní úrovni. 
 
     Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím tohoto programu a finančních příspěvků 
určených na specifiku olympijské přípravy se podaří zajistit dobré podmínky pro 
zkvalitnění tréninkového procesu české sportovní reprezentace jako celku. 
 
     Sportovní úsek ČOV se těší na spolupráci se sportovními svazy a sportovci, kteří 
jsou nebo budou zařazeni do přípravy na OH. Věříme, že maximálně využijete všech 
forem podpory k dosažení našeho společného cíle – splnění kvalifikačních a 
nominačních kritérií pro zařazení do olympijského týmu a úspěšné reprezentace 
České republiky na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 a v Londýně 2012. 
 
 
 

          
                                                                                      Dr. František Dvořák 
                                                                               místopředseda ČOV pro sport 
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Zásady přidělování finančních prostředků a prováděcí pokyny k jejich 
využití pro podporu olympijské přípravy sportovců  

Na ZOH Vancouver 2010 a OH Londýn 2012 
      
1. Principy Rozvojového olympijského programu ČOV (ROP) 
 

Český olympijský výbor (ČOV) v rámci své působnosti bude v olympijském cyklu 
2009 – 2012, z vlastních finančních zdrojů (marketinkové činnosti) a s dotacemi od 
státu, přispívat sportovním svazům na přípravu sportovců na olympijské hry. Cílem 
ROP je úspěšná reprezentace českého sportu na OH. V tomto smyslu má ROP ve 
čtyřletém cyklu přispět k zformování týmu kandidátů olympijské nominace, sportovců 
a členů doprovodu (realizačních týmů) – CZECH TEAM, který v procesu sportovní 
přípravy bude propagovat ČOV a olympismus. 

Pro podporu olympijské sportovní přípravy vypracoval ČOV kritéria stanovení 
výše finančních příspěvků a způsob jejich využití. Kritéria, zásady a prováděcí pokyny 
jsou vtěleny do “Rozvojového olympijského programu na období 2009-2012“, který 
má účelový charakter a jako celek postihuje především zvláštnosti a specifika 
olympijské přípravy, což vychází ze základního poslání ČOV. Je čtyřletý a 
koresponduje s olympijským cyklem letních her.  

Rozvojový olympijský program je realizován ve spolupráci s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a je charakterizován principy 
deklarujícími jeho vyváženost; podporuje všechny olympijské sporty, které se 
nacházejí v různých výkonnostních úrovních. Diferencovaně umožňuje olympijským 
sportům prostřednictvím svých částí a různých projektů zvyšovat sportovní 
výkonnost; úspěšným udržet se ve světové špičce, méně úspěšným se postupně 
navrátit zpět do tzv. zóny sportovní úspěšnosti.  
 
ROP je charakterizován:  

 principem sportovní úspěšnosti a solidarity 
sportovní úspěšnost nejvíce ovlivňuje výši finančních příspěvků; v programu je  
ale uplatněn i princip solidarity pro sporty dlouhodobě i aktuálně méně 
úspěšné; 
 

 účelovostí přidělovaných finančních prostředků na specifika 
olympijské přípravy 
všechny finanční příspěvky mají účelový charakter a musí být využity ke krytí 
nákladů spojených se sportovní přípravou na OH a přípravou talentované 
mládeže; 
 

 podporou sportů, které se výrazně výsledkově prosadily na 
předchozích OH, ZOH 

 
 úzkou spoluprácí se sportovními svazy, sportovci a členy doprovodu 

při přípravě na OH;   
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 diferencovaným přidělováním finančních příspěvků ve všech svých 
částech a projektech; 

 

 nadstandardní smluvní adresnou péčí pro špičkové reprezentanty pro 
ZOH 2010 ve Vancouveru; 
 

 podporou finální přípravy na OH v Londýně 2012 pro kvalifikované 
sporty/nominované sportovce;  
 

 cílenou podporou trenérů mládeže ve spojitosti s účastí na EYOF a 
YOG; 

 

 podporou specifických projektů spojených s přípravou na OH dle 
potřeb jednotlivých sportovních svazů; 

 

 specifickou podporou pro týmové sportovní hry.  
 
Rozvojový olympijský program určený na podporu sportovní olympijské přípravy 

představuje transparentní systém toku diferencovaných finančních prostředků pro 
všechny olympijské svazy. ROP s ohledem na tuto základní filozofii podpory zahrnuje 
tři základní oblasti, které vyjadřují i procentuální podíly tohoto programu jako celku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*)  EYOF – European Youth Olympic Festival (Olympijský festival evropské mládeže) 
**) YOG – Youth Olympic Games (Olympijské hry mládeže) 
 

ČOV předpokládá vyčlenit pro podporu olympijské přípravy v tomto olympijském 
cyklu ze svého rozpočtu cca 200 mil. Kč. Výše uvedeného procentuálního členění 
odpovídá rozdělní prostředků v celém čtyřletém cyklu. Celková suma rozdělovaných 
prostředků je odvislá od výšky dotací ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MŠMT, 
uzavřených smluv se sponzory ČOV a dalších zdrojů (MOV, Sazka).  

 
 
 
 

1. přímé fin. příspěvky 2. svazové projekty 3. olympijské naděje 
      

50% 25% 25% 
      

 a) základní příspěvek  a) tréninkové kempy před OH/ZOH  a) soutěže EYOF *)   

 b) příspěvek podle  b) olympijská stipendia MOV  b) soutěže YOG **)  

     sportovní výkonnosti  c) nadstandardní podpora    c) soutěže olympijských 
       špičkových reprezentantů      nadějí 

   d) podpora kvalifikovaným 
     sportům/sportovcům  d) trenéři mládeže 

   e) týmové sporty   

   f) speciální projekty   
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2.  Zásady využití finančních prostředků 
 

Finanční prostředky se poskytují diferencovaně výhradně olympijským 
sportovním svazům na olympijskou přípravu ve sportovních disciplínách zařazených 
do oficiálního programu ZOH 2010 a OH 2012. 

 
Všechny finanční příspěvky mají účelový charakter a musí být využity ke krytí 

nákladů spojených s účastí na předolympijských, testovacích a přípravných soutěžích, 
tréninkových kempech a k financování schválených specifických projektů. ČOV má 
právo ověřovat účelné využití finančních příspěvků.  

 
Poskytnutí všech forem podpory je vázáno na předložení ročního 

plánu olympijské přípravy a seznamu sportovců zařazených do přípravy na 
OH. Pro projekty olympijských nadějí předložit seznam mladých sportovců.  
ČOV bude sledovat úroveň a realizaci projektů.  
 

V souladu s principy ROP bude ČOV v tomto olympijském cyklu výrazněji 
podporovat sporty, které prokázaly vysokou sportovní úroveň na nejbližších 
předchozích OH/ZOH. Tento přístup je bonusem a motivací pro úspěšné sporty na 
OH/ZOH.  

 
Výše finanční podpory u většiny příspěvků a projektů je vázána na výkonnost ve 

sportovních disciplinách ve shodných podmínkách olympijských soutěží za poslední 
dva roky: 
 
v roce 2009   zimní sporty*    MS, ME 2007 a 2008 
                    letní sporty     OH 2008, MS, ME 2007 a 2008 
 
v roce 2010  zimní sporty*    MS, ME 2008, 2009 
   letní sporty     OH 2008, MS, ME 2008 a 2009  
 
v roce 2011   zimní sporty     ZOH 2010, MS, ME 2009 a 2010 
                    letní sporty     OH 2008, MS, ME 2009 a 2010 
 
v roce 2012  zimní sporty    ZOH 2010, MS, ME 2010 a 2011 
   letní sporty     OH 2008, MS, ME 2010 a 2011 
 
*pro výpočet příspěvku v roce 2009 a 2010 budou pro lyžování využity celkové    
výsledky ve světovém poháru (SP) v sezóně 2007/2008. 

 
Pro výpočet musí být zahrnuty minimálně dvě soutěže.  
 
Každý jednotlivec, dvojice, posádka, štafeta a družstvo mohou být za dvouleté 

období hodnoceni pouze za jedno nejúspěšnější umístění, a to bez ohledu, zda 
výsledku dosáhli ve více soutěžích nebo disciplínách. Podmínkou pro zařazení do 
bodového ohodnocení je umístění v první polovině startovního pole; výjimku tvoří 
umístění na OH/ZOH. 
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Základní příspěvek není vázán na aktuální sportovní výkonnost. Je přidělován 
všem sportovním olympijským svazům diferencovaně podle rozsahu sportovních 
disciplín v programu OH/ZOH. 

 
Dlouhodobě méně úspěšné sportovní svazy, které se z výkonnostních důvodů 

nezúčastnily posledních OH/ZOH nebo na OH/ZOH či MS, ME a ve SP nezískaly body 
za umístění, které by je opravňovaly obdržet finanční příspěvek dle sportovních 
výsledků, budou v rámci solidarity ROP diferencovaně zohledněni v projektu „Trenéři 
mládeže“. 

 
Příjemcem finančních příspěvků ze všech projektů ROP je sportovní svaz, který 

také zodpovídá za jejich řádné využití a vyúčtování. 
 
V případě nedodržení těchto zásad či porušení Olympijské charty, Kodexu boje 

proti dopingu a dalších smluvních vztahů s ČOV mohou být finanční příspěvky 
sportovnímu svazu kráceny, případně zastavena další podpora. 
 
  
 
3. Kritéria stanovení výše finančních příspěvků a jejich využití.    
 Prováděcí pokyny pro podávání a zúčtování projektů 
 

Stanovení konkrétních finančních částek pro jednotlivé sportovní svazy definují 
dále uvedená kritéria. V rámci jednotlivých projektů je dána svazům po dohodě s 
ČOV možnost soustředit získané finanční příspěvky a posílit tak vybranou oblast dle 
vlastních potřeb a priorit sportovní přípravy na olympijské hry.  

 
Prováděcí pokyny vymezují postupy, jak žádat a zúčtovat jednotlivé projekty. 

V části A) každého projektu jsou popsána kritéria pro jeho získání a využití, v části B) 
pak pokyny pro podání a zúčtování projektů. 
 
 
3.1.  Přímé finanční příspěvky 
 

Celkovou sumu přímého finančního příspěvku pro svaz tvoří součet základního 
příspěvku (3.1.1.) a příspěvku na základě sportovní výkonnosti (3.1.2.). Svazům bude 
oznamována písemně nejpozději do konce března příslušného roku. V roce 2009 do 
15. května. 
 
3.1.1.  Základní příspěvek 
 
A) Kritéria 
 

Základní příspěvek má paušální charakter a je poskytován diferencovaně všem 
olympijským sportům s přihlédnutím k rozsahu disciplín zařazených do programu 
OH/ZOH, tedy i těm, které nezískaly žádné body za sportovní výkonnost. První část 
tvoří roční jednotný příspěvek pro individuální sporty v částce 50 tis. Kč, pro 
sportovní týmové hry 100 tis. Kč. Druhá část bude vycházet z počtu soutěžních 
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disciplín příštích OH/ZOH; v roce 2009 představuje pro každou soutěžní disciplínu 
olympijského programu příspěvek ve výši 5 tis. Kč s omezením pro sporty, které se 
nezúčastnily předchozích dvou OH/ZOH. Výpočet bude proveden dle tabulky - 
Seznam olympijských svazů pro finanční příspěvky 2009 - 2012 (viz strana 19). 
Například biatlon 10 disciplín x 5 tis. Kč, atd.   
 
 
3.1.2.  Příspěvek na základě sportovních výsledků  
 
A) Kritéria 
 

Do bodového hodnocení pro výpočet části přímého příspěvku na základě 
sportovních výsledků budou olympijská umístění započítávána každoročně v celém 
olympijském cyklu. Sportovec, který dosáhl bodovaného výsledku na OH/ZOH, se 
může podílet na bodovém zisku pro svůj sportovní svaz i v dalších 
letech/hodnocených soutěžích olympijského cyklu. 

 
Další načítání této části přímého příspěvku se stanovuje ročně za předchozí 

výsledky na MS, SP a ME, resp. uznané náhradní soutěže (schválené ČOV) dle níže 
uvedené tabulky. Sportovní výsledky se vyjádří body, korunová hodnota jednoho 
bodu je podílem celkové finanční sumy (určené pro příslušný rok za výsledky) a 
součtu bodů dosažených všemi sportovními svazy. 

 
Informačním zdrojem pro výpočet bude databáze státní reprezentace, do které 

svazy průběžně oznamují dosažené sportovní výsledky. ČOV zajišťuje analýzu 
výsledků, výpočet bodového a finančního ohodnocení a předkládá návrh na rozdělení 
příspěvků z vlastních zdrojů i ze státní dotace na olympijskou přípravu, a to zpravidla 
bez dalších požadavků směrem ke sportovním svazům. Při výpočtu výše příspěvku 
bude uplatněn následující postup: 

 
 Bodové ohodnocení rozlišuje výsledky jednotlivců a dvojic od výsledků, na 

kterých se podílelo 3 a více sportovců a hráčů týmových sportovních her. 
Bodové zvýhodnění těchto skupin vychází z předpokladu vyšších nákladů na 
jejich přípravu. 

 Bodové ohodnocení družstev týmových sportovních her se odvozuje z počtu 
hráčů stanovených pro účast v olympijském turnaji příštích olympijských her. 
Za první místo na OH/ZOH a MS se započítává nezkrácený počet hráčů tj. 7/7, 
za další místa se počet krátí dle uvedené tabulky bodového ohodnocení 
sportovních výsledků (viz níže).   

 Všechny sportovní výsledky za hodnocené období se převedou na bodové 
ekvivalenty dle tabulky bodového ohodnocení sportovních výsledků. Korunová 
hodnota jednoho bodu se stanoví jako podíl celkové roční částky určené pro 
finanční příspěvky a celkového počtu bodů získaných sportovci za hodnocené 
období. Svazový příspěvek odpovídá celkovému počtu získaných bodů 
násobenému korunovou hodnotou jednoho bodu.  

 Pro hodnocení a výpočty ROP mohou být započítány pouze výsledky výhradně 
českých sportovců, nikoliv tedy např. smíšených mezinárodních posádek a 
družstev. 
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Tabulka bodového ohodnocení sportovních výsledků 
 

Soutěž 1. místo 2. místo 3. - 4. místo 5. - 6. místo 7. - 8. místo 
   jednotlivci a dvojice  

OH, MS, SP 6 5 4 3 2 
ME 4 3 2 1 0,5 

   tři a více sportovců  
OH, MS, SP 8 7 5,5 4 2,5 

ME 5 4 2,5 1,75 0,75 
   týmové sportovní hry  

  OH + MS  7/7 hráčů 6/7 hráčů 5/7 hráčů 4/7 hráčů 3/7 hráčů 
ME 5/7 hráčů 4/7 hráčů 3/7 hráčů 2/7hráčů 1/7 hráčů 

      

Poznámka: počet hráčů dle soutěžního reglementu OH/ZOH - jeden hráč = 1,25 bodu 
 
 
      
OH/ZOH + MS      

Svaz Počet * 1. místo 2. místo 3.- 4. místo 5.- 6. místo 7.- 8. místo 
      

BASKETBAL               12 15 12,9 10,7 8,6 6,4 

CURLING                      5 6,3 5,4 4,5 3,6 2,7 
FOTBAL            18 22,5 19,3 16,1 12,9 9,6 
HÁZENÁ                      15 18,8 16,1 13,4 10,7 8,0 
LEDNÍ HOKEJ  m   23 28,8 24,6 20,5 16,4 12,3 
LEDNÍ HOKEJ  ž    21 26,3 22,5 18,8 15 11,3 
POZEMNÍ HOKEJ       16 20 17,1 14,3 11,4 8,6 
VODNÍ POLO    13 16,3 13,9 11,6 9,3 7,0 
VOLEJBAL          12 15 12,9 10,7 8,6 6,4 

* počet hráčů pro OH/ZOH      
ME      

Svaz 1. místo 2. místo 3.- 4. místo 5.- 6. místo 7.- 8. místo 
      

BASKETBAL 10,7 8,6 6,4 4,3 2,1 
CURLING 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 
FOTBAL 16,1 12,9 9,6 6,4 3,2 
HÁZENÁ 13,4 10,7 8,0 5,4 2,7 
LEDNÍ HOKEJ  muži 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1 
LEDNÍ HOKEJ  ženy 18,8 15 11,3 7,5 3,8 
POZEMNÍ HOKEJ 14,3 11,4 8,6 5,7 2,9 
VODNÍ POLO 11,6 9,3 7,0 4,6 2,3 
VOLEJBAL 10,7 8,6 6,4 4,3 2,1 

Výpočty bodového hodnocení pro týmové sportovní hry 
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B) Prováděcí pokyny 
 
     Svazy nepodávají žádosti o přiznání přímého finančního příspěvku, neboť je ČOV 
provádí každoročně výpočtem dle přijatých zásad. 
     Finanční prostředky na tento projekt jsou poskytovány ze dvou zdrojů; sportovní 
svazy budou každoročně písemně informovány o částkách a formě zúčtování:  

 Příspěvky z dotace státního rozpočtu svazy účtují dle stanovené metodiky 
MŠMT spolu s vyúčtováním roční dotace MŠMT. 

 Příspěvky ze zdrojů ČOV, resp. České olympijské a. s. (ČO a. s.), účtují svazy 
v rámci svého hospodaření. ČOV si vyhrazuje právo věcné kontroly účelového 
využití těchto finančních prostředků. 

 
 
3.2. Svazové projekty 
 
Sportovní svazy a sportovci mohou využívat následující svazové projekty:  

 Tréninkové kempy před OH/ZOH (3.2.1.)  - projekt zpracovává ČOV na 
základě sportovních výsledků 

 Olympijská stipendia MOV (3.2.2.) – projekt je přidělen na základě 
žádosti sportovního svazu 

 Nadstandardní podpora špičkových sportovců na ZOH ve Vancouveru 
2010 (3.2.3.) - projekt na základě žádosti sportovního svazu zpracovává 
ČOV dle sportovních výsledků 

 Finální podpora kvalifikovaným sportům/sportovcům na OH 
v Londýně 2012 (3.2.4.) – projekt je přidělen na základě počtu 
kvalifikovaných míst na OH 

 Týmové sportovní hry (3.2.5) - projekt je přidělen na základě žádosti 
sportovního svazu 

 Speciální projekty (3.2.6.) - projekt je přidělen na základě žádosti 
sportovního svazu 

  
Projekt nadstandardní podpory, olympijská stipendia MOV a projekt finální 

podpora kvalifikovaným sportům/sportovcům na OH 2012 jsou určeny individuálním 
olympijským sportům. Čerpání nadstandardní podpory je vázáno na uzavření smlouvy 
mezi sportovcem/svazem a ČOV. Specifická podpora týmovým sportovním hrám je 
řešena jiným samostatným programem ROP, eventuálně prostřednictvím projektů 
Olympijské solidarity MOV. 
 
 
3.2.1. Tréninkové kempy před OH/ZOH 
 

Tento projekt je zaměřen na tréninkové kempy před OH/ZOH především v místě 
konání Her. Výběr do nich bude jmenovitý a jsou určeny pro sportovce s vysokou 
sportovní výkonností zařazených do přípravy na OH/ZOH a u kterých je reálný 
předpoklad startu na OH/ZOH. Mají umožnit bližší poznání prostředí her, tréninkových 
a soutěžních podmínek, procesu prověření aklimatizace, adaptace na zvláštnosti 
prostředí, časový posun, klima atd. Příspěvek je rozpočtován na pobyt v délce 14 
dnů. V odůvodněných případech může svaz po dohodě s ČOV změnit místo a délku 
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pobytu. Projekt budou využívat sportovní svazy zimních sportů v období 2009 – 2010 
(do ZOH ve Vancouveru). Sportovní svazy letních sportů v období 2011 – 2012. 
 
A) Kritéria 
 

Pro projekty tréninkových kempů se uplatňuje výkonnostní kritérium. Plný 
příspěvek se vztahuje k výkonům, které byly dosaženy na posledních MS (SP) do 8. 
místa, ME do 3. místa. Částečný příspěvek (do 50%) se týká sportovců, kteří se 
umístili na posledních MS (SP) na 9. - 16. místě, ME na 4. - 8. místě. 

Při úhradě se přihlíží ke stavu kvalifikací na OH/ZOH. Příspěvek na doprovod do 
50% počtu uznaných sportovců. 
 
B) Prováděcí pokyny 
 

Finanční příspěvky na kempy jsou včetně pobytových nákladů, regenerace, 
dopravy, kapesného, pronájmů a případných dalších nutných nákladů.  

Žádost o tréninkový kemp v místě konání olympijských her projedná svaz se 
sportovním úsekem ČOV s dostatečným časovým předstihem před konáním akce.  

Sledování projektu ze strany ČOV bude spočívat u tréninkových kempů 
v projednávání a jmenovitém schvalování svazového návrhu a rozpočtu před 
odjezdem a vyhodnocením zprávy vedoucího akce.  

Realizace tohoto projektu se řídí také obecnými pokyny, které jsou vyjmenovány 
na konci kapitoly Svazové projekty. 
 

 
3.2.2. Olympijská stipendia MOV 
 

Olympijská stipendia MOV jsou přidělována dle podmínek a manuálu 
Olympijské solidarity MOV špičkovým sportovcům s cílem se kvalifikovat na OH/ZOH 
(viz příloha č. 2). 
 
 
3.2.3. Nadstandardní podpora ČOV pro olympijskou přípravu špičkových 

sportovců na ZOH ve Vancouveru 2010 
 

Tento projekt je určen jmenovitě sportovcům zimních sportů, kteří se umístili na 
ZOH, MS, SP do 8., resp. 6. místa. Pro ZOH 2010 ve Vancouveru se nadstandardní 
podpora poskytuje dle Zásad schválených v minulém olympijském cyklu 2005 - 2008. 
Využitím nadstandardní podpory neztrácí sportovec nárok na svazové tréninkové 
kempy před OH/ZOH a může tyto kempy i vzájemně spojovat. Podmínkou čerpání 
finančních prostředků je uzavření a podpis smlouvy mezi ČOV, sportovcem a 
sportovním svazem, zařazení do olympijské přípravy a potvrzování výkonnosti. 
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3.2.4. Finální podpora kvalifikovaným sportům/sportovcům na OH 
v Londýně 2012 

 
Tento projekt je určen na sportovní přípravu pro sportovce navržené svazy do 

závěrečné nominace na OH v Londýně. Celkový příspěvek pro sportovní svaz je přímo 
vázán na počet získaných kvalifikačních míst na OH získaných do doby 2 měsíců před 
zahájením OH. Výše příspěvku je stanovena paušální částkou na každé kvalifikované 
místo. Konkrétní výše příspěvku bude stanovena na základě možností rozpočtu ČOV 
pro rok 2012. 
Podporu je možné využívat od 1. 1. 2012 do data startu na OH, v přímé vazbě 
k procesu kvalifikace a počtu postupně získaných účastnických míst. 
  
 
 
B) Prováděcí pokyny 
 

Návrhy na zařazení sportovců do projektů Olympijské solidarity MOV podávají 
sportovní svazy. Návrhy schvaluje výkonný výbor ČOV. Příspěvky jsou účtovány a 
přidělovány výhradně prostřednictvím sportovního svazu. Realizace těchto projektů 
se řídí také obecnými pokyny, které jsou vyjmenovány na konci kapitoly Svazové 
projekty. 
 
 
 
3.2.5.  Týmové sportovní hry 
 

Týmové sportovní hry mají jiný charakter přípravy, proto na základě analýzy 
specifické problematiky sportovních her se uplatňují samostatné formy podpory 
s cílem kvalifikovat se na OH/ZOH. 
 
A) Kritéria 
 
Projekt je určen pro týmové sportovní hry a může být využit v posledních dvou letech 
(sezónách) před OH/ZOH pro:  

 
 financování účasti na kvalifikačních soutěžích na OH/ZOH nebo na 

krátkodobá soustředění (herní srazy) reprezentačních družstev před 
kvalifikačními soutěžemi. 

 
Sportovní svaz může předložit jeden projekt pro účast na kvalifikační soutěži pro 

ženský i mužský tým. Výše příspěvku na akci bude vycházet z předpokládaných 
nákladů v rozsahu do 7 pobytových dnů pro počet členů týmu (sportovci a osoby 
doprovodu) dle reglementu OH/ZOH.  

 
 pořádání tréninkových kempů pro úspěšně kvalifikované týmy sportovních 

her na OH/ZOH (jeden tréninkový kemp v rozsahu do 7 dnů) nebo čerpání 
finanční podpory od Olympijské solidarity MOV (pokud příslušný sport bude do 
projektu MOV zařazen). 
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B) Prováděcí pokyny 
 

Projekty na účast v kvalifikačních soutěžích mohou podávat podle systému 
kvalifikací v posledních dvou sezonách před OH/ZOH, projekty na tréninkové kempy 
po úspěšné kvalifikaci na OH/ZOH.   

 
Realizace tohoto projektu se řídí také obecnými pokyny, které jsou vyjmenovány 

na konci kapitoly Svazové projekty 
 
 
3.2.6.  Speciální projekty 
 

Sportovní svazy mohou předkládat další projekty, které postihují specifické 
potřeby jejich olympijské přípravy a nemohou být řešeny jiným projektem 
Rozvojového olympijského programu, např.: 

 
 vědecko-metodický servis  
 školení a činnost specialistů realizačních týmů reprezentačních družstev 
 boj proti dopingu (různé formy je možno využít pouze pro české sportovce a 

realizační týmy) 
 výzkum a testování materiálů, výzbroje a výstroje 
 stáže, činnost zahraničních trenérů a sparingpartnerů 
 projekty Olympijské solidarity MOV (žádosti a přidělení dle manuálu MOV) 
 ostatní specifické projekty žádané svazem 

 
 

A) Kritéria 
 

O speciální projekty mohou žádat všechny olympijské svazy, finanční příspěvek 
není vázán na sportovní výsledky. Výčet projektů je pouze rámcový a ČOV 
předpokládá, že se svazy zaměří především na programy zvyšující kvalitu přípravy, na 
zařízení a přístroje, které jsou využitelné pro zkvalitnění tréninkového procesu 
olympijské reprezentace. Jsou určeny i na programy zabezpečení sportovně 
technického a zdravotnického servisu spojeného s problematikou podmínek 
jednotlivých OH/ZOH. Se zdůvodněním účelu mohou svazy předkládat návrhy na 
specifické projekty např. na pořízení věcí na základě vynucených změn pravidel pro 
oblast sportovního materiálu, vybavení a náčiní atd. V žádném případě není možno 
příspěvky využít na stavební investice nebo technická zařízení sloužící k zajištění 
sportovních soutěží a další běžné technické vybavení (např. počítače, notebooky, 
fotoaparáty, kamery, přehrávače, televize atd.). 
 
     Vědecko-metodický servis je zaměřen na řešení metodických problémů a 
sportovně technických podmínek spojených s přípravou na OH, na výzkum z oblasti 
sportovní přípravy, na sledování, kontrolu a hodnocení výkonnosti, měření, testování, 
specifické stáže apod. Tuto činnost provádí sportovní svaz sám nebo formou služeb 
ve spolupráci s výzkumnými a odbornými pracovišti (viz přílohy č. 4, 5 a 7). 
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    Projekty pro oblast boje proti dopingu jsou určeny pouze pro české sportovce a 
realizační týmy.    
 
    Kurzy trenérů a specialistů realizačních týmů reprezentačních družstev jsou určeny 
pro vzdělávání (školení, stáže) trenérů a dalších specialistů.  
 
 
B) Prováděcí pokyny 
 

Žádosti na speciální projekty podávají sportovní svazy každoročně do 15. 
listopadu. 

Projekty Vědecko-metodického servisu podávají sportovní svazy na 
formulářích (viz příloha č. 4), stejně tak vyhodnocení projektu (příloha č. 5). V příloze 
je též uveden seznam odborných pracovišť a kódy jednotlivých vyšetření (viz příloha 
č. 7). 

Projekt Boje proti dopingu podávají svazy písemnou formou (není specifický 
formulář). V žádosti je třeba uvést charakter prováděné činnosti, u testování seznam 
sportovců, termín a místo uskutečnění, příp. další informace. Různé formy boje proti 
dopingu musí být využity výhradně pro české sportovce a členy realizačních týmů. 

Žádosti o Ostatní specifické projekty podávají svazy písemnou formou (není 
specifický formulář). Návrh musí obsahovat: detailní specifikaci projektu, způsob a 
místo využití, předpokládané finanční náklady (cena), seznam osob využívajících 
projekt, atd. V případě pořízení sportovního materiálu, vybavení, přístrojů a 
technických zařízení je nutno žádost doplnit o technickou dokumentaci, konkrétní 
místo činnosti a osobu (subjekt), které bude zařízení svěřeno do užívání.  

Sportovní svazy mohou žádat o projekty Olympijské solidarity MOV. Pro 
období 2009-2012 je možno využít programy: 

 Olympijská stipendia ZOH Vancouver 2010 
 Olympijská stipendia OH Londýn 2012 (od 1. 9. 2010) 
 Kurzy trenérů a specialistů 
 Podpora (granty) závěrečné přípravy týmovým sportovním hrám 

Přihlášky, zásady a další podmínky projektů se plně řídí předpisem programu 
Olympijské solidarity na období 2009-2012. ČOV projedná s jednotlivými svazy 
potřeby a požadavky. Sportovní svazy budou v termínech vyzvány k podávání 
návrhů. Pro kurzy trenérů a specialistů je možno podávat žádosti v průběhu celého 
čtyřletého období. 
 

Výběr projektů a výši příspěvku určuje Komise ČOV pro sport s přihlédnutím 
k celkovým požadavkům svazů a objemu prostředků pro „Speciální projekty“. 

Sportovní svazy předkládají na ČOV zprávy a kopie účetních dokladů do jednoho 
měsíce po realizaci projektu (jedná-li se o nákup materiálního vybavení, jsou 
předloženy kopie dokladů).  

Realizace tohoto projektu se řídí také obecnými pokyny, které jsou vyjmenovány 
na konci kapitoly Svazové projekty. 
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C) Společné prováděcí pokyny pro svazové projekty 
 

Výši příspěvku pro svazové projekty stanoví ČOV na základě objemu 
finančních prostředků vyčleněných pro jednotlivé oblasti ROP a písemně ji 
sdělí sportovním svazům nejpozději do konce března příslušného roku (v 
roce 2009 do 15. 5.)  

Požadavky předložené po stanoveném termínu pro jednotlivé projekty 
nebo neúplné žádosti či vyúčtování nebudou akceptovány. 

Všechny projekty musí být vyúčtovány nejpozději do jednoho měsíce 
po ukončení akce. Finanční příspěvky mohou být proplaceny až po 
ukončení projektu, předání písemné zprávy (zpráva vedoucího) a zúčtování 
akce/projektu (kopie dokladů) – viz přílohy. 
 

ČOV každoročně upřesní sportovním svazům, na které projekty budou 
vystavovat fakturu na ČO a. s. a na které projekty na základě žádosti obdrží 
příspěvky od ČOV. 
 
Adresa a text faktury pro vyúčtování projektů hrazených prostřednictvím ČO a. s. 
  
     Česká olympijská a. s.   IČO 25268708 
     Benešovská 6    DIČ 010 - 25268708 
     101 00 Praha 10 
 
     Fakturujeme vám za zabezpečení olympijské přípravy sportovců částku .……  Kč 
 
 

Faktury na všechny realizované projekty v roce 2009 budou vystaveny na 
adresu  České olympijské a. s. (formulář viz výše). Tyto faktury a ostatní materiály 
týkající se ROP je nutno zaslat k posouzení na sportovní úsek ČOV, Benešovská 6, 
101 00  Praha  10. 

Kurzy trenérů a specialistů budou po celé období 2009 – 2012 propláceny na 
základě předložené zprávy a vyúčtování.  

Svaz musí ve své žádosti vždy uvést číslo bankovního účtu, na který má být 
příspěvek zaslán. 

Fakturace projektů pro následující roky (2010, 2011, 2012) bude upřesněna a 
sdělena svazům současně s rozpisem finančních příspěvků pro příslušný rok. 
 
 
3.3.  Olympijské naděje 
 

Projekty olympijských nadějí jsou hrazeny ze zdrojů ČOV. Soutěže EYOF jsou 
hrazeny ze státní dotace MŠMT ČR. Soutěže YOG budou hrazeny ze zdrojů ČOV a 
částečně z dotace MOV. 

Jsou zaměřeny na reprezentační výběry různých věkových kategorií 
olympijských sportů s cílem umožnit nejlepším jedincům a herním kolektivům účast a 
porovnání s vrstevníky ve sportech, které jsou v programu příslušné soutěže. 
Podstatnou součástí podpory olympijských nadějí je i program trenérů mládeže. 
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3.3.1. EYOF – European Youth Olympic Festival (Olympijský festival        
                        evropské mládeže)               
 
V tomto olympijském cyklu se soutěže EYOF uskuteční v následujících městech: 

 zimní EYOF 2009 – Slask – Beskidy (Polsko) 
 letní EYOF 2009 – Tampere (Finsko) 
 zimní EYOF 2011 – Liberec (Česká republika) 
 letní EYOF 2011 – Trabzon (Turecko) 

 
3.3.2.  YOG – Youth Olympic Games (Olympijské hry mládeže) 
 

 letní YOG 2010 – Singapore  
 zimní YOG 2012 – Innsbruck (Rakousko) 

    
 
A) Kritéria 
 

Účast na letním a zimním EYOF a YOG (výběr sportů a určení maximálních 
počtů sportovců) vychází z propozic pořadatele soutěží. Soutěže EYOF jsou pořádány 
jednou za dva roky, soutěže YOG ve čtyřletém cyklu. Českou výpravu organizačně i 
finančně zajišťuje ČOV, včetně společného oblečení, zdravotního a technického 
zabezpečení a příspěvku na závěrečnou přípravu nominovaných sportovců. Sportovní 
svazy zajišťují přípravu talentovaných sportovců, navrhují nominaci (po obdržení 
počtu účastnických míst – sportovců a členů doprovodu - od ČOV) a zabezpečují 
tréninkové a soutěžní vybavení.  

Soutěží EYOF a YOG se mohou účastnit pouze nejlepší sportovci a týmy daných 
věkových kategorií (reprezentační výběry). Soutěží EYOF a YOG se může zúčastnit 
pouze jeden týmový sport z každého NOV; výběr provádí organizační výbor a komise  
EYOF a YOG ve spolupráci s mezinárodními sportovními federacemi. 

Kvóta osob doprovodu je omezena reglementy jednotlivých soutěží na nezbytný 
počet. 

Výběr sportovců je vhodné zaměřit především na individuální disciplíny; 
doplňkově obsazovat štafety a soutěže družstev.  
 
B) Prováděcí pokyny 
 

Kvóty pro účast a nominace sportovců a doprovodu schvaluje výkonný výbor 
ČOV. 

Sportovní svazy předají v určených termínech podklady pro akreditace a 
přihlášky sportovců a osob doprovodu (fotografie, osobní data, kopie pasů) a finální 
návrhy jmenovitých nominací. 

Sportovní svaz je povinen předat ČOV do dvou týdnů po skončení akce hodnotící 
zprávu. 
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3.3.3.  Soutěže olympijských nadějí 
 
A) Kritéria 
 

Sportovní program a pravidla soutěží určuje koordinační komise členských zemí. 
Účast i pořadatelství těchto soutěží jsou zajišťovány sportovními svazy.   

Náklady na účast v soutěžích pořádaných rotačním způsobem v jednotlivých 
zemích států Visegrad i náklady na organizaci soutěží, konaných v ČR jsou hrazeny 
jednotlivými svazy s  finančním příspěvkem ČOV. Výši příspěvku stanovuje poradní 
komise MŠMT podle celkového počtu soutěží a objemu finančních prostředků.  

 
 

B) Prováděcí pokyny 
 

Zájem o účast, případně pořadatelství soutěže, podávají sportovní svazy na 
MŠMT na konci každého kalendářního roku.  

Výsledky zasedání koordinační komise oznamuje MŠMT svazům, které poté 
zahajují jednání s pořadatelem soutěže a zajišťují účast, případně pořadatelství.  
 
 
3.3.4.  Trenéři mládeže 
 

Český olympijský výbor přispívá na trenéry mládeže s cílem podpořit sportovní a 
organizační přípravu a výběr mladých sportovců na soutěže olympijských nadějí, 
EYOF a YOG.  

Tento projekt je určen všem sportovním svazům a bude přidělován 
diferencovaně. Na základě solidárního principu ROP bude poskytnuta vyšší podpora 
méně úspěšným olympijským sportům (neúčast na posledních olympijských hrách 
nebo bez zisku bodů za umístění na OH/ZOH).  
 
 
 
A) Kritéria 
 

Finanční příspěvek bude poskytován po dobu jednoho olympijského cyklu. Může 
být použit pro plně profesionalizované trenéry nebo na dílčí trenérské úvazky.  

Finanční příspěvky na trenéry mládeže budou diferencovaně poskytovány takto: 
 

a. méně úspěšné sporty – 200 tis. Kč ročně 
b. úspěšné sporty – 150 tis. Kč ročně 

 
Veškeré pracovně-právní vztahy s trenéry řeší příslušný sportovní svaz – kopii 

pracovní smlouvy předkládá ČOV. Schválení trenéři budou personálně vedeni 
příslušným sportovním svazem včetně daňových odvodů, sociálního a zdravotního 
pojištění. 
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B) Prováděcí pokyny 
 

Sportovní svaz předá ČOV návrh projektu pro celé čtyřleté období 2009 – 2012 
nejpozději do 31. května 2009. Návrh musí obsahovat: 

 Trenérský životopis a osobní údaje navrhovaných trenérů s dokladem o 
tělovýchovném vzdělání a dosažené trenérské kvalifikaci; 

 Pracovní zařazení (nadřízený subjekt, tréninková skupina, místo působení, 
hlavní úkoly sportovní přípravy v ročním členění, hlavní pracovní činnosti, 
zařazení v systému sportovní přípravy svazu, stupeň profesionalizace – 
plný/částečný úvazek); 

 Návrh platového zařazení s uvedením podílu sportovního svazu; 
 Návrh pracovní smlouvy nebo dohody či jiné formy (objednávky). 

 
Rozhodnutí o schválení projektu sdělí ČOV sportovním svazům do 15. 6. 2009 a 

na základě vystavené faktury sportovním svazem bude zaslán finanční příspěvek pro 
rok 2009.  

 
Po ukončení každého tréninkového roku sportovní svaz předloží do 31. ledna 

následujícího roku hodnotící zprávu o plnění pracovních úkolů těchto trenérů a 
předloží ČOV návrh na pokračování, omezení nebo zrušení finančního příspěvku. ČOV 
prostřednictvím ČO a. s. zašle sportovnímu svazu na základě vystavené faktury 
příspěvek na další rok po obdržení všech výše uvedených materiálů.  
 
 
4.  Závěrečná ustanovení 
 
 

Rozvojový olympijský program ČOV na období 2009 - 2012 schvaluje plenární 
zasedání ČOV. 

 
Roční objem finančních prostředků a jejich rozdělení projednává a schvaluje 

výkonný výbor ČOV.  
 
Postup při podávání žádostí o příspěvky na svazové projekty a olympijské 

naděje, jejich projednávání a způsob vyúčtování je uveden v prováděcích pokynech. 
 
Pro sledování a kontrolu využití finančních prostředků a případných uzavřených 

dopingových přestupků reprezentantů budou uplatněny zásady a sankce uvedené 
v Antidopingových pravidlech ČOV. 

 
Proplácení příspěvků v jednotlivých letech podmiňuje ČOV naplňováním a 

dodržováním zásad a kritérií ROP, dohod mezi ČOV, sportovními svazy a sportovci 
včetně dodržování zásad fair-play. 
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Seznam olympijských svazů pro finanční příspěvky 2009 – 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet disciplín na programu OH v jednotlivých sportech je uveden k 16. 3. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXI. zimní olympijské hry Vancouver 2010 
Biatlon 10 Lední hokej 2 

Boby a skeleton 5 Lyžování 40 

Curling 2 Rychlobruslení 20 

Krasobruslení 4 Saně 3 
      

Hry XXX. olympiády Londýn 2012 
Atletika 47 Moderní pětiboj 2 

Badminton 5 Plavání 44 

Basketbal 2 Pozemní hokej 2 

Box 11 Stolní tenis 4 

Cyklistika 18 Střelectví 15 

Fotbal 2 Šerm 10 

Gymnastika 16 Taekwon -do WTF 8 

Házená 2 Tenis 4 

Jachting 10 Triatlon 2 

Jezdectví 6 Veslování 14 

Judo 14 Vodní polo 2 

Kanoistika 16 Volejbal 4 

Lukostřelba 4 Vzpírání 15 

Moderní gymnastika 2 Zápas 18 
 


